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BİZİM “İLK DERS”İMİZ 

ADEN CEBİR: “Ben, sizlerin bu seneki edebiyat öğretmeniniz Aden Cebir. Benim buralara 
gelmemde hayatıma giren bütün öğretmenlerimin emeği çok fazla. Dilerim ki sizler için 
verilen emeklerin sonucunda, gelecekte sizler de mutlu ve verimli olacağınız meslekleri 
seçersiniz.”  

DENİZ ERUYAR: “Karşımda bu güzel çocukları görmekten çok mutlu oluyorum. Umarım, siz bu 
sene içerisinde Türkçe ile ilgili çok güzel şeyler öğrenirsiniz, ana dilimizin güzelliğini 
tadarsınız.”  

BEGÜM COŞKUN: “Merhaba, arkadaşlar! Ben yeni öğretmeniniz Begüm Coşkun. Bu yılın da 
Atatürk ilkelerinin izinden gidilen güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Öncelikle biraz 
Ata’mızın eğitim alanında gösterdiği yeniliklerle ilgili konuşalım. Kızlar, el kaldırır mısınız? 
(Kızlar, el kaldırır.) Siz şu anda bu formaları giyerek bu sınıfta okuyorsanız Atatürk 
sayesindedir. Matematik dersini daha iyi anlayabiliyorsanız bu, Mustafa Kemal’in geometri 
alanında dilimize kazandırdıklarıyladır veya okuma yazmanız varsa Atatürk’ün “Harf 
Devrimi”yle getirdiği Latin alfabesi ile mümkündür. O yüzden her zaman Atatürk’ün izinde 
giderek öğrenmeye, ilerlemeye devam etmeliyiz. Gelecek yıllarda bu bakış açısını devam 
ettirmeniz dileğiyle…”  

DEFNE DENİZ: “Merhaba, benim adım Defne. Sizin yeni öğretmeninizim. Benim de eskiden 
bana her şeyi öğreten çok özel öğretmenlerim vardı. Onlar, bana hep en doğru yolu 
gösterirlerdi. Ben de sizlere elimden geldiğince hep en doğru yolu göstermeye çalışacağım. 
Size ilk dersimizde başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmek istiyorum: Bizlere 
bağımsızlık ve özgürlüğümüzü vererek sizlerin böyle güzel okullarda okumasını sağlayan, 
ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine getiren Atatürk’tür. Bu yüzden her zaman onun izinden 
yürümeliyiz.” 

ARDA KARASU: “Merhaba, gençler! Ben yeni öğretmeniniz Arda Karasu. Bakın, öğrenci olmak 
zordur ancak herkes seviyesine göre yetişir. Aileniz sizin için sizi zorluyor ama sizin ne kadar 
kapasiteniz olduğunu biliyor. Dersler, etütler, sınavlar… için bir sürü çalışma yapıyorsunuz, 
yoruluyorsunuz. Bu yüzden eğlenmek istiyorsunuz. Hakkınız ama bu, kararında olmalı. 
Çocuklar, sizin kafanız biz yetişkinler gibi değil. Örnek olarak kendinizi bir hamur olarak 
düşünün. Çocukken bu hamurla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ama yetişkin olunca hamurla 
oynayamazsınız, kapağı açık kalır ve kurur. Yetişkin de yeni hamur almaz. Şekil alma 
konusunda çocuklar daha iyidir. Ve şunu unutmayın: Çocuklar yetişkinlerden daha olgun ve 
saygılıdır.”  

ULAŞ YOLDAŞ: “Merhaba, ben öğretmeniniz Ulaş Yoldaş. Sizinle bu koca sene içinde birçok 
ders işleyeceğiz. Diliyorum ki gelecekte hepiniz başarılı olursunuz ve soranlara edindiğiniz bilgi 
ve deneyimleri anlatırsınız… Haydi, şimdi ilk dersimize başlayalım.”  

DEFNE ADIYAMAN: “Merhaba çocuklar. İlk dersimde Atatürk ilke ve inkılaplarından 
bahsetmek istiyorum. Atatürk’ün hayatımızı nasıl kolaylaştırdığından biraz söz edelim. Atatürk 
sevgisini hepinize aşılamak istiyorum. Okulun başında Atatürk’ü öğrenin ki ileriki yıllarda onu 
tanımaya devam edin.”  

BEREN KARAHASANOĞLU : “Merhaba gençlik! Ben öğretmeniniz Beren Karahasanoğlu. 
Amacım, tüm sene boyunca sizi hem eğlendirmek hem de size öğretmek olacaktır. Haydi, 
birlikte ilk dersimize başlayalım!” 

İREM CAŞTUR: “ Ben sizlerin bu seneki fen bilimleri öğretmeniniz İrem Caştur. Umarım, bu yıl 
sizinle çok eğleniriz. Tabii ki eğlenirken aynı zamanda da öğrenmeyi unutmayalım! “ 

 

 



             

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİMİZ 

GAMZE ÇAKAR İLE 

SÖYLEŞİMİZ 

 

Neden bu mesleği seçtiniz? 

Hayatımda asla başka meslek hayal etmedim. Her zaman 

çocukları çok sevdim. Okul hayatımda bile kendimi 

değerlendirmek için küçük sınavlar hazırlar, varsa eksiklerimi 

tamamlardım. 

Kaç yıldır Özel Marmara Ortaokulunda görev yapıyorsunuz? 

Marmara’da 1995 yılında başladım, halen mesleğime devam 

ediyorum. 

Sizce bir öğretmenin sahip olması gereken ilkeler neler 

olmalıdır? 

Öncelikle yaptığı işten zevk almalıdır, aynı zamanda iyi bir 

iletişimci, iyi bir gözlemci olup öğrencinin akademik ve sosyal 

gelişimini takip edebilen, iyi planlama yapabilen, açık fikirli, 

bilgilerini yenileyebilen, eğitimi eğlenceli hale getirebilen, 

işbirliğine yatkın, özgüven sahibi bir birey olmalıdır. 

Öğretmenlik mesleğinizde unutamadığınız bir anınızı anlatır 

mısınız? 

Yıllar sonra eski öğrencilerimizin karşımıza çıkıp ‘’Ben de 

öğretmen oldum. Sizin sayenizde İngilizce bölümünü seçtim.’’ 

demeleri veya farklı meslek gruplarından öğrencilerle 

karşılaşmamız ve onların bizimle yakından ilgilenmeleri bizim için 

hoş sürprizler, anılar olmaktadır. 

Gelecekte ülkemiz için hayal ettiğiniz eğitim sistemi nasıl 

olmalıdır? 

Öncelikle çocuk oyunla büyümeli, paylaşmayı öğrenmeli, 

yaratıcılığı motive edilmeli. Ben, ülkemiz için en yenilikçi, en 

yaratıcı eğitimcilerin peşinden giden, onları cesurca işe alan bir 

eğitim sistemi hayal ediyorum. Özgün öğrenme deneyimlerini, 

yaratmaya ve tasarlamaya uygun bir eğitim sistemi hayal 

ediyorum. Öğrenci düşünebilmeli, sorunlara çözüm bulabilmeli, 

Atatürk ‘ün dediği gibi “fikri hür, vicdanı hür” bireyler olabilmeli. 

Ben, Milli Eğitim Bakanı olsaydım ilk yapacağım uygulama, 

sınavları kaldırmak olurdu. Her derse ait müfredatı 

basitleştirirdim. Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliği yaratırdım. 

Öğretmenlerin kendi gelişimleri için onları destekler, onlara her 

türlü imkanı sağlardım. 

Neden bu mesleği seçtiniz? İlk görev yeriniz neresiydi? 

Aslında ben bu mesleği seçmedim. Arkeolog olmak 

istiyordum. Kazı yapmak, dağlara çıkmak benim için çok 

eğlenceliydi. Tesadüfen bu mesleğe girdim. İlk görev 

yerim Özel Kadıköy Kız Kolejiydi. Orada göreve 

başladım. 

Öğretmenlik mesleğini tercih etmek isteyen 

öğrencilerinize ne söylemek istersiniz? 

Öncelikle onların,erdemli insan olarak davranmalarını 

isterdim. Çok gezsinler, çok okusunlar, bilgiyle 

donansınlar. Ben bu üç ilkeye dikkat ediyorum.  

Öğretmenlik mesleğinizi icra ederken unutamadığınız 

bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? 

Evet, çok özel bir anım var bu konuda. Bu okulda iki 

öğrencimle karşılaştım, öğretmen olarak. Şimdi onlarla 

meslektaş olarak çalışıyorum. Çok mutluyum onlarla. 

Onlarla tanıştığım gün, çok mutlu oldum. Meltem 

öğretmenimiz. İngilizce öğretmenimiz Meltem. Lise 

İngilizce öğretmenimiz Sitem Sipahi benim 

öğrencilerimdi.  

Gelecekte ülkemiz için hayal ettiğiniz eğitim sistemi 

nasıldır? Siz Milli Eğitim Bakanı olsaydınız nasıl bir 

yöntem uygulardınız? 

Aslında şu anki bakanımızın fikirlerini paylaşıyorum ve 

destekliyorum. Danimarka’daki eğitim sistemi ile ilgili 

çok bilgi duydum ve çok bilgi okudum. Bu eğitim 

sisteminin ülkemizde uygulanması beni mutlu 

edecektir. 

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİMİZ 

SEVİNÇ ERSOY 

 İLE SÖYLEŞİMİZ 

                                                                                                                           

  



 

 

ATATÜRK’ÜN ZİYARETİ 

Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra sık sık ziyaret ettiği Ada-

na’ya son olarak 1937 yılında, Hatay sorunu sebebiyle gelmişti. Şehre geldikten son-

ra Atatürk’ün ilk ziyaret ettiği yer Kız Enstitüsüydü. 

Okulda, o sırada tarih dersi işlenmekte olan bir sınıfa giren Atatürk, burada öğ-

rencilerle konuştu ve onlara çeşitli sorular sordu. Bu gezi, özellikle Atatürk’ün öğren-

cilerle çektirdiği fotoğraflarla ölümsüzleşti ve bu fotoğraflardan bir tanesi daha sonra 

ders kitaplarında kullanıldı. O fotoğrafta yer alan ve o gün 15 yaşında bir öğrenci 

olan Remziye Tatlı, fotoğrafı bugüne kadar sakladı. Bugün 87 yaşında olan Tatlı hâlâ 

Atatürk'ün sevgisiyle ayakta durduğunu belirtiyor, o günü şöyle anlatıyor: 

"Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana'ya geldi. Garda trenden iner inmez Kız Lise-

sine gideceğini ve tarih dersine gireceğini söylemiş. Okuldan bu konuda duyuru ya-

pılmıştı. Bizim sınıfın dersi de tarihti. Atatürk derse girdiğinde hepimiz ayağa kalktık. 

O bize 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' diye hitap etti. Yanımda durdu. Tahtaya 

kaldırdığı bir arkadaşımıza  dört soru sordu. Arkadaşımız hepsini bildi. Gözleri mavi, 

saçları sarı ve çok şıktı. O, ölecek bir insan değildi. Öğretmenimiz heyecandan sınıfta 

duramamıştı. Daha sonra Atatürk öğretmenimizi yanına çağırtarak ondan bizimle 

ilgili bilgi aldı. Atatürk benim yanımda durunca bana kolu değdi. Bu ne demek biliyor 

musunuz? Ben bugün bu kadar uzun yaşadıysam, hâlâ sağlamsam bundan dolayı-

dır." 

https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1937/11/19/Ataturk-Adanada-Ismet-Pasa-Kiz-

Enstitusunde-tarih-dersi-dinlerken-19111937-/2 

 

BAŞÖĞRETMENİMİZ  MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK’Ü  SAYGIYLA  ANIYORUZ. 
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